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 چکیده
اکتشافی(، -زیستی در ورزش به روش ترکیبی)متوالیسازی فرهنگ محیطشناسایی عوامل مؤثر بر نهادینهمطالعه حاضر با هدف 

ه گرفته شد. جامعمنظور شناسایی عوامل اثرگذار، از روش کیفی بهرهنخست به شده است.انجام  یمو ک یفیک گامدر دو 

 های تخصصی ورزش و محیط)کارشناسان کمیته زیستموردمطالعه در بخش کیفی را صاحبنظران حوزه ورزش و محیط

نفر از 52 گیری هدفمندنهفاده از روش نموتشکیل دادند که با استزیست( لمپیک و سازمان حفاظت محیطزیست، کمیته ملی ا

ساختارمند تا زمان رسیدن به اشباع داده های نیمهها با مصاحبهگردآوری دادهعنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند.  آنان به

انجام شد.  ی،یاستقرامحتوا با رویکرد های میدانی نیز با استفاده از روش تحلیلوتحلیل محتوای مصاحبهتجزیه .صورت گرفت

جامعه آماری در ارزیابی شد.  زیستی در ورزشسازی فرهنگ محیطاثر عوامل مختلف بر نهادینه در گام دوم )رویکرد کمی(

گیری بخش کمی شامل کارکنان دولت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و سایر مشاغل مرتبط بودند که با استفاده از روش نمونه

ساخته بود. ها، پرسشنامه محققداده عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری ر از آنان بهنف 215ی ساده تعداد تصادف

 و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نظرخواهی از صاحبنظران صوری و محتوایی پرسشنامه با  -بررسی روایی

(≤α7/0مورد ) 22افزار مها با نرداده  وتحلیلتجزیهید قرارگرفت. أیتspss .دست آمده چهار براین اساس نتایج به  انجام شد

 %33/32شناسایی شد که در مجموع  حمایتی -اجتماعی و سیاستی -مدیریتی، فرهنگی -حمایتی، حکومتی -انگیزشیعامل 

 درکه  مهمی شبه علاوه، رسانه به سبب نقکند. زیستی در ورزش کشور را تبیین میسازی فرهنگ محیطواریانس نهادینه

فرهنگ  سازیهای اصلی نهادینهاولویتیکی از  باید به عنواندارد،  بر افکارعمومی و تأثیر سازی جامعهگفتمان، رسانیاطلاع

  زیست در ورزش، مدنظر باشد.محیط
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 مقدمه
هزار حادثه به دلیل  ۱۱سال گذشته، بیش از  ۰۵طول  در

 بیبلایای آب و هوایی، اقلیمی و خطرات مربوط به تخر

  ییآب و هوا راتییاز تغ یناش داتیو تهد ستیزطیمح

وقوع پیوسته است که منجر به مرگ دو میلیون نفر و هب

میلیارد دلار خسارت اقتصادی شده  4۵۵بروز سه تریلیون و 

از  (.World Meteorological Organization, 2020) است

ای ندهیفزا زیستیمحیط یهابا توجه به بحرانرو، این

  یهابیو آس نیزم شیو گرما یآلودگ

 ،ییآب و هوا راتییو خطرات مرتبط با تغ زیستیمحیط

 رفتن نیب، ازخشکسالی اها،یدرآب سطح  شیافزا؛ مانند

 ا آنکره زمین بکه کل  هاستمیاکوس بیو تخر یستیزتنوع

مؤثر در  اقدامات یو اجرا جیترو تیاهم ،استشده  مواجه

 شیاز پ شیب زیستی محیطداریپا راستای حفظ و

 & Giulianotti et al., 2018 Dai) برجسته شده است

Menhas, 2020; Triantafyllidis & Darvin, 2021;.)  در

 نیاز ا یبخشبه عنوان  و رویدادهای ورزشی ورزشاین بین 

ون مص ستیزطیحفاظت از مح تیاز مسئول ،دهیچیبحران پ

اگر چه مطالعات  .(Bunds & Casper, 2018) باشدمین

زیست ر خصوص بررسی تأثیر ورزش بر محیطمحدودی د

حال با توجه ب و هوایی انجام شده است، با اینو تغییرات آ

، پرداختن زیستیمحیطهای به شدت و سرعت وقوع بحران

 ,Ličen & Jedlicka) باشدناپذیر میموضوع اجتناببه این 

شده و ورزش در فرهنگ و جامعه در هم تنیده . (2020

 پایدار را تحت زیست و توسعهقابلیت آن را دارد که محیط

همچنین رویدادهای  (.Yarmoliuk, 2019) تأثیر قرار دهد

 بین جوامعای که درورزشی با توجه به محبوبیت فراینده

 های فرهنگیتوانند مکانیزمی برای تشویق ارزش،میدارند

ست زیپذیری اجتماعی در برابر محیطدر راستای مسئولیت

 ;Campillo-Sánchez et al., 2021) باشند

Triantafyllidis & Darvin, 2021 .) در  امروزبر این اساس

زیست و مفهوم سایه رویکردهای جهانی به مسأله محیط

 ازسزمینه تواندمی نیز رویدادهای ورزشیورزش و پایداری، 

ند. گردزیست تلقی دوستدار محیط فرهنگترویج و اشاعه 

ختلف در در این راستا نقش کلیدی نهادهای ورزشی م

 ارکت در ابتکاراتزیست و مشکاهش اثراث منفی بر محیط

 Trail) توجه قرار گرفته استزیست، موردپایداری محیط

& McCullough, 2020). وری انرژی، تلاش در جهت بهره

اهش مصرف استفاده از انرژی سبز، حذف پلاستیک و ک

بخشی از اقدامات مدیریت ورزشی  های فسیلیسوخت

 یطهمچنین . (Ličen & Jedlicka, 2020) باشدپایدار می

توسعه همچون  اقدامات متعددی ،گذشته یهاسال

 ادجیا و هاها و کنفرانساجلاس یزبانیمنشورها و تعهدات، م

 جهت گنجاندن مسائلدرمشترک،  یآموزش یهابرنامه

اولین اقدام رسمی  ورزش انجام شده است. در زیستیمحیط

توسعه  جهترد (IOC) المللی المپیکی بینکمیته

 «پیمان زمین»ای نامهتوافق تنظیم زیست پایدار،محیط

 بر علاوه (.Cantelon & Letters, 2000) بود ۱991سال در

ای از اصول ، مجموعه۱991سال این، منشور ورزش اروپا در

در ورزش را ارائه  زیست پایدارمحیط مشترک مربوط به

بر »این منشور آمده بود که ورزش باید  ۱۵کرد. در ماده 

اساس اصول توسعه پایدار و مدیریت متوازن محیط زیست 

در سال (. European Sports Charter, 1992) « انجام شود

 تسیز طیبرنامه محو  کیالمپ یالمللنیب تهیکم ۱996

ی همکاری مشترک اتوافقنامه (UNEP) سازمان ملل متحد

 ضاام ستیزطیو آموزش مح یآگاه شیافزا در راستای

  تهیکم ۱99۰سال  در .(Mallen et al., 2011) کردند

را  «ستیزطیورزش و مح ونیسیکم» ،کیالمپ یالمللنیب

ورزش و  یکنفرانس جهان نیاول زبانیه مکرد ک یاندازراه

  تهیکم ۱994سال از آن در . پسبود ستیزطیمح

لیت ویژه خود در قبال وؤ، با بیان مسکیالمپ یالمللنیب

توسعه پایدار در ورزش و  ءزیستی، ارتقامسائل محیط

اساس آن، بر اهمیت پایداری  برگزاری مسابقات المپیک بر

بر این  (.Ogunrinde, 2018) زیست تأکید نمودمحیط

زیست به عنوان رکن سوم منشور المپیک در اساس محیط

 ,.Giulianotti et al) کنار ورزش و فرهنگ قرار گرفت

آغاز  کیالمپ یهایباز یپروژه جهان 1۵۵2در سال  (.2018

و  یریگاندازه ،جادیپروژه بزرگ ا نیهدف ا .کردکار  به

 کیالمپ یهایباز ستیزطیگزارش تعهدات حفاظت از مح

ها را با استفاده از یباز رأثین برنامه تیطور خاص، ابه .بود

آب  هوا و تیفیمانند نظارت بر ک زیستیمحیط یهاشاخص

های برنامهدر توسعه  یگرید جهشکند. یم یریگاندازه
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دهه »رخ داد که آغاز  1۵۵۰در سال  ورزشزیست محیط

 ,Mallen) ل بودسازمان مل «داریتوسعه پا یآموزش برا

Stevens & Adam, 2011.) ام زمان تاکنون ادغ از آن

زیستی بخشی از دنیای پایداری، آگاهی و عملکرد محیط

ورزش بر  راتیتأث یطور کل هب رود.شمار میبهورزش 

 کاهشزیست در دو بُعد قابل بررسی است: نخست محیط

 & Trail) یورزش یهاتیفعال یستیزطیاثرات مح

McCullough, 2020)  تیاز محبوب یبرداربهرهسپس و 

و پیشبرد اهداف  ستیزطیاز مح یآگاه شیافزا یورزش برا

 ,Casper et al., 2014; Casper & Pfahl) ی پایدارتوسعه

2016; Dingle & Mallen, 2019; Dai & Menhas, 2020; 

Campillo-Sánchez et al., 2021.)  در این راستا ورزش در

با در اختیار داشتن قدرت های آن، ال و فعالیتتمام اشک

شمار از جمله تماشاگران، مندان بیهایی قوی و علاقرسانه

مستقیم و  طور کلی اثرمداران و بههواداران، سیاست

تواند نقش غیرمستقیم ورزش در زندگی آحاد جامعه، می

های سازی فرهنگ و ارزشبسیار ارزشمندی در نهادینه

در جامعه داشته باشد. همچنین طرفداران،  زیستیمحیط

توانند به بازیکنان و مدیران ورزشی در این رویدادها می

سازی عنوان سفیران این حوزه، نقش مؤثری در نهادینه

 ینهادها زیست در ورزش داشته باشند.فرهنگ محیط

را به اشتراک  ستیزطیدوستدار مح یهاوهیکه ش یورزش

رفتار بر  یمثبت ریتأث توانندیم کنند،یم جیو ترو گذارندیم

به  (.Sato et al., 2017) زیستی مردم داشته باشندمحیط

 المللی المپیککمیته بین، 1۵۵4عنوان مثال، در سال 

ر بنامه رفتار داوطلبانه ورزشکاران را منتشر کرد که نییآ

 طیاحترام به مح جهتدر کیورزشکاران المپ مبنای آن

 داریتوسعه پا جیترو یهاتیر فعالو مشارکت د ستیز

در  بر این اساس (.Mallen et al., 2011) شوندترغیب می

زیست و مفهوم سایه رویکردهای جهانی به مسأله محیط

 ازسزمینه تواندمی نیز ورزش و رویدادهای ورزشیپایداری، 

ند. گردزیست تلقی دوستدار محیط فرهنگترویج و اشاعه 

به زیستی در ورزش فرهنگ محیط اگرچه نهادینه سازی

و حتی در  استمطرح شده موضوعی کلیدی  عنوان

به عنوان یک فراهم کننده  1۵2۵دستورکار توسعه پایدار 

 ,Yarmoliuk) مهم توسعه پایدار گنجانده شده است

عوامل مؤثر بر آن و  در خصوصاما هنوز جزئیاتی (، 2019

چه اگر. ارائه نشده است چگونگی اجرای آن در جامعه

ساز توسعه پایدار ورزش به عنوان یکی از عوامل زمینه

(United Nations, 2015) زیست همواره  و  حفظ محیط

های های مطالعات اخیر در حوزهتوجه بوده است. یافتهمورد

 ر نیز بر نقش رویدادهای ورزشی بهورزش و توسعه پایدا

مات عنوان یک مکانیزم قدرتمند در راستای ارتقاء اقدا

 & Trail) توسعه پایدار و اقدامات مرتبط با آن تأکید دارند

McCullough, 2020.) دانشگاهی  قاتیحال، تحق نیبا ا

 انجام شده استو ورزش  زیستمحیط در مورد محدودی

(Bunds & Casper, 2018.) بر  اندک مطالعات موجود

 Trendafilova et) ها در ورزششرکت یاجتماع تیولؤمس

al, 2013; Millington et al, 2019; Sapkota & 

Neupane, 2021،) یطیمحافظت مح (Casper & Pfahl, 

2016; Kellison et al, 2017)  ،در ورزش و  یداریپا

 & Millington et al., 2021; Millington) یگردشگر

Wilson, 2016; Casper et al, 2014 ) تیریمدو 

 ;Babiak & Trendafilova, 2011) ورزشی یدادهایرو

Sonnenfeld, 2015)  تعداد اندکی از  اند.بودهمتمرکز

 ینهادها و اقدامات ی مشترکهمکارمطالعات نیز بر 

ورزش به عنوان برداری از ی در جهت بهرهو محل یامنطقه

در چارچوب دستورکار  داریتوسعه پا جیترو یبرا یابزار

-Dai & Menhas, 2020; Campillo) اندپرداخته 1۵2۵

Sánchez et al., 2021 .) برخی از محققان نیز رفتار

ان را در ارتباط با طبیعت ی ورزشکارولانهؤاجتماعی و مس

 Triantafyllidis) اندزیست مورد بررسی قرار دادهو محیط

& Darvin, 2021).  نیز اثرات ورزش، تحقیقات داخلی

زیست مورد ورزشی و رویدادهای ورزشی بر محیطاماکن 

)سلطان حسینی و ی چون مطالعههماند رار دادهتوجه ق

(. ۱294پور، ؛  اسدی دستجردی و حجی۱292همکاران، 

در این راستا برخی از محققان )زهتابیان و همکاران، 

و آیباغی اصفهانی و  ۱291، خدادادی و همکاران، ۱296

مدیریت منابع انسانی سبز، ورزش پاک  (۱291همکاران، 

 مصرف سازیا آن را نظیر؛ بهینههای مرتبط بو شاخص

 سیستم اصلاح پایدار، انرژی منابع از گیریبهره انرژی،

 در نهایت و زیستمحیط مسائل تغذیه ورزشکاران با رعایت
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اند. پرداخته نقل و حمل برای سیستم سبز سوخت از هاستفاد

 فرهنگ توسعه ( راهکارهای۱296بوژمهرانی و رضوی )

آموزشی  (۱اصلی:  حیطه سه درورزش را  در زیستیمحیط

 ملی و ( فرهنگی2ساختاری و  و ( مدیریتی1 و پژوهشی،

با ( نیز ۱291اند. اختیاری و همکاران، )نموده بندیدسته

 امل اثرگذار بر توسعۀ فرهنگ محیطتبیین مدل عوهدف 

 مدیریت، آموزش، پژوهش، ه نقشزیست در ورزش، ب

به عنوان عوامل  ملی راهکارهای و فرهنگ سازی ساختار،

تأکید نموده  ورزش در زیستمحیط بر توسعه فرهنگ مؤثر

 های پیشین نشان طور کلی نگاهی به پژوهشاست. به

 زیستیمحیطمسائل دهد که مطالعات موجود عمدتاً بر می

 یکه در بخش ورزش برا یو ابتکارات هانیکمپ ها،رنامهدر ب

ن اند، در اینموده ، تمرکزشودیو صلح انجام مپایدار توسعه 

های فرهنگی موجود در ورزش رسد ظرفیتنظر میبین به

و رویدادهای ورزشی، تا حدودی از دید محققان این حوزه 

برداری بهینه از بهرهجایی که از آن. مغفول مانده است

یدادهای آن در ارتقاء فرهنگ های ورزش و روظرفیت

ر ثر بر آن دهای مؤشناسایی مؤلفه زیستی، مستلزممحیط

مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این باشد، جامعه می

های در ورزش و رویدادهای باشد که چه ظرفیتسوال می

زیستی سازی فرهنگ محیطورزشی کشور برای نهادینه

 وجود دارد؟ 
 

 هاروش و مواد
 گیری فکری از نوع پژوهشپژوهش حاضر از نظر جهت

ظ اکتشافی، از لحا -متوالیکمی( از نوع -ترکیبی )کیفی

پیمایشی و از نظر هدف  -ها از نوع توصیفیگردآوری داده

ر مؤثکاربردی است. در گام اول به منظور شناسایی عوامل 

زیستی در ورزش، از روش بر نهادینه سازی فرهنگ محیط

 یگرفته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفکیفی بهره

زیست تشکیل دادند طرا صاحبنظران حوزه ورزش و محی

نفر از آنان  1۰گیری هدفمند که با استفاده از روش نمونه

به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ملاک انتخاب 

ها در دو حوزه ورزش ایی آنها، تخصص و آشنافراد و نمونه

ی های تخصصدر کمیته هازیست بود. بسیاری از آنو محیط

                                                           
1 Self-monitoring 

های ورزشی، کمیته یونزیست در فدراسورزش و محیط

از آنها در سازمان حفاظت ملی المپیک و همچنین برخی 

 گردآوریهای مرتبط بودند. زیست مشغول فعالیتمحیط

های نیمه ساختارمند فردی تا زمان ها با مصاحبهداده

در طی فرآیند  .رسیدن به اشباع داده صورت گرفت

عه با توجه های میدانی از هریک از افراد مورد مطالمصاحبه

مربوطه،  تخصصی حوزه در خود شناخت و به تجارب

طرح در  زیستی مهم قابلمسائل محیط خواسته شد تا

 راهای موجود در ورزش ظرفیتو  ورزشی رویدادهای

انی های میدتجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه کنند.تشریح 

 ایی،استقرنیز با استفاده از روش تحلیل محتوا با رویکرد 

دا ها، ابتشد. بدین صورت که در فرآیند تحلیل داده انجام

 اهمقولهقالب در مفاهیم مشترک مفاهیم استخراج، سپس 

پذیری از تأییدپذیری و اطمینانجهت . ندگنجانده شد

، در حین ۱علاوه بر خودبازبینی محققهای کیفی، یافته

بازبینی مشارکت  ها، ازآوری و تحلیل دادهفرآیند جمع

بدین  گرفته شد.بهره و تبادل نظر با خبرگان 1کنندگان

صورت که بعد از کدگذاری، نظرات ایشان در اصلاح یا 

ها مورد تأییدپذیری کدهای استخراجی از متن مصاحبه

مل تأثیر عوا در گام دوم )رویکرد کمی( استفاده قرار گرفت.

 زیستی در ورزشسازی فرهنگ محیطختلف بر نهادینهم

جامعه آماری در بخش کمی شامل ار گرفت. مورد ارزیابی قر

اغل سایر مشکارکنان دولت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و 

زیست بود که با استفاده از روش مرتبط با ورزش و محیط

نفر از آنان به عنوان  6۱1گیری تصادفی ساده تعداد نمونه

نمونه آماری انتخاب شدند. بیشترین افراد نمونه در بخش 

بیشترین درصد را به خود  1/۰9سیت مردان با کمی در جن

 درصد( و 6/21) 6۵تا  2۱اختصاص دادند. دامنه سنی 

 96/۱) 4۱از بالاتر  یسندر دامنه  هاآنکمترین تعداد 

 8/6۵ی )بدنتیتربچنین افراد رشته ( قرار دارند. همدرصد

درصد( را شامل شدند. در زمینه تحصیلات بیشترین درصد 

درصد نیز دکتری  1/26درصد( و  4۰/24) کارشناسی ارشد

نفر( از پاسخگویان  166درصد ) 1/۰9بودند. در مجموع 

دارای زمینه فعالیت ورزشی و یا اشتغال در حوزه ورزش 

درصد(؛  9/19در حوزه شغل کارکنان دولت با )بودند. 

2 Member checking 
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درصد( و  1/2۰اشتغال در زمینه ورزش؛ مربی و داور با )

درصد( بیشترین  1/2۰مربی با )سمت افراد در دانشگاه؛ 

ابزار اصلی مورد استفاده  درصد را به خود اختصاص دادند.

ی محقق ساخته بود که در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه

های آن بر اساس نتایج بخش کیفی، بررسی مبانی گویه

 نظری و مطالعات مرتبط و مصاحبه و اخذ نظرات 

زیست طی ورزش و محینظران و فعالین حوزهصاحب

س پ پرسشنامهمحتوایی روایی تدوین شد. در بخش کمی 

توسط مندی از نظر متخصصان، از انجام اصلاحات و بهره

ه ب و صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت.از اساتید  تعدادی

منظور برآورد پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ 

 نشان داده شده ۱محاسبه شد. همانگونه که در جدول 

ح ها در سطاست، ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی مؤلفه

قابل قبولی قرار دارد، به این ترتیب پایایی پرسشنامه مورد 

خش ها در دو بباشد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهتأیید می

گرفته بهره 22spssآمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار 

عیار، ضریب آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف م شد.

تغییرات و آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق 

 تحلیل عاملی اکتشافی بود. 
 

 بررسی پایایی ابزار تحقیق -1جدول
 آلفای کرونباخ عامل

 92۵/۵ عوامل حکومتی و مدیریتی

 916/۵ عوامل فرهنگی و اجتماعی

 9۵8/۵ هازیرساخت

 88۵/۵ رسانه

 948/۵ پایایی کلی پرسشنامه

 های تحقیقمأخذ: یافته                                                  

 نتایج
سازی فرهنگ در این پژوهش نخست عوامل مؤثر بر نهادینه

 های زیستی در ورزش از طریق مصاحبهمحیط

ن بدی نظران شناسایی گردید.ساختارمند با صاحبنیمه

 ا و مرور هسازی متن مصاحبهصورت که پس از پیاده

ها بر اساس تشابهات و ها، مفاهیم حاصل از دادهداده

(. 1بندی شدند )جدول مؤلفه دسته 19ها، در قالب تفاوت

های شناسایی شده از بندی مؤلفهسپس به منظور اولویت

همانطور که در جدول ضریب تغییرات استفاده شد. 

سازی شود تأثیرگذارترین عوامل بر نهادینهمشاهده می

زیستی در ورزش به ترتیب مربوط به فضای فرهنگ محیط

 ،زیست سالم و پایداربه محیط تمایل مردم و علاقهمجازی، 

از طریق تیزرهای  رسانیاطلاع، پیش بینی بودجه مناسب

 و ملی همایش سالانه و گردهمایی تبلیغاتی، برگزاری

، اتخاذ استراتژی و ایجاد گذاریسیاستو  المللیبین 

توسعه معیارهای اخلاق چنین باشد. هممی های روشنرویه

 .به خود اختصاص داد کمترین رتبه راپهلوانی در ورزش، 

ها در در ادامه به منظور تعیین سهم هر یک از عامل

زیستی، از تکنیک تحلیل سازی فرهنگ محیطنهادینه

عاملی استفاده شد. در این راستا جهت کسب اطمینان از 

های گردآوری شده، از آزمون بارتلت و همناسب بودن داد

بدست  KMO(. مقدار 2استفاده شد )جدول  KMOضریب 

های بخش بودن شاخصاست که رضایت 944/۵آمده برابر 

انتخابی جهت استفاده از تکنیک تحلیل عاملی را نشان 

ا ر هادادهبودن  مرتبطبارتلت فرض  کرویت آزموندهد. می

-به ۱۰/9119رتلت نیز برابر با که مقدار با کندآزمون می

دار گردید. در دست آمد که در سطح یک درصد معنی

ها جهت انجام مجموع نتایج بیانگر مناسب بودن داده

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی،  تحلیل عاملی بود.

های جدول چهار عامل استخراج شد. مطابق حاصل از یافته

 24/1۵، 4/۱۱ر ویژه حمایتی با مقدا -، عامل انگیزشی۰

سازی فرهنگ محیط زیستی در درصد از واریانس نهادینه

 -چنین عامل حکومتی ورزش را به خود اختصاص داد. هم

حمایتی به  -اجتماعی و سیاستی  - مدیریتی، فرهنگی

سازی فرهنگ ترین عوامل مؤثر بر نهادینهترتیب از مهم

وامل زیستی در ورزش بودند. در مجموع این عمحیط

 فرهنگ محیطسازی درصد از واریانس نهادینه 44/4۰

نمایند. به منظور جداسازی زیستی در ورزش را تبیین می

تر از چرخش عاملی به روش ها به صورت روشنعامل

واریماکس استفاده شده است که بار عاملی هر متغیر پس 

ارائه گردیده است. بر اساس  6از چرخش عاملی در جدول 

مربوط به این جدول، بار عاملی که بیانگر های داده

های مربوط به آن همبستگی بین متغیرهای اصلی و عامل

بدست آمده  ۰/۵های این جدول بالای است در همه عامل

 است که بیانگر معناداری بالای بارهای عاملی است.
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زشسازی فرهنگ محیط زیستی در وربندی عوامل مؤثر بر نهادینهاولویت -2جدول 

 میانگین هامؤلفه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

 ۰ 144/۵ ۵1/۱ ۵6/6 های روشن، اتخاذ استراتژی و ایجاد رویهگذاریسیاست

 8 189/۵ ۱4/۱ ۵۱/6 ریزی صحیح، دقیق و علمی برنامه

 2 121/۵ 1۱/۱ 49/2 پیش بینی بودجه مناسب

 1۰ 281/۵ 18/۱ 9۵/2 زیستیمحیط مسئولین ورزش کشور با فرهنگآشنایی مدیران و 

 ۱1 2۱1/۵ ۱8/۱ 11/2 در مدیران ورزشی زیستیمحیطارتقاء مهارت مدیریت 

 9 191/۵ ۱1/۱ 82/2 فرهنگ سازی و آموزش نیروی انسانی در بخش ورزش کشور

 14 282/۵ 16/۱ 12/2 کنترل و نظارت بر فعالیت ورزشی وزارت ورزش و جوانان

 16 2۰1/۵ 14/۱ ۰1/2 کشور حمایت سیاسی مسئولان

 ۱4 2۵۰/۵ ۱۰/۱ 14/2 های ورزش در یک فرآیند سیستمیبخش زیستیمحیطهم افزایی اقدامات 

 4 11۱/۵ ۵9/۱ ۵۱/6 زیست و حفاظت از آنمردم نسبت به اهمیت محیط دیدگاه

 1 11۵/۵ 91/۵ ۱8/6 زیست سالم و پایدارتمایل مردم به محیط و علاقه

 ۱۵ 192/۵ ۱1/۱ 8۱/2 زیست و حفظ آنین ورزش نسبت به اهمیت محیطمسئول دیدگاه

 ۱9 2۱6/۵ 11/۱ 88/2 زیست و حفظ آناطلاع رسانی نسبت به اهمیت محیط

 ۱8 2۱2/۵ 1۵/۱ 86/2 زیستیطبرخورد مناسب با فعالین عرصه حفظ مح

 18 ۰۱9/۵ 88/۱ 41/2 زیستی در ورزشاخلاق محیط جامع تدوین نظام

 ۱۱ 19۰/۵ ۱۵/۱ 1۵/2 دن مدیران و کارکنان ورزشی با اهداف توسعه پایدارهمسو کر

 19 46۱/۵ ۱2/۱ ۰۰/2 توسعه معیارهای اخلاق پهلوانی در ورزش

 ۱6 2۵2/۵ ۱6/۱ 14/2 های ورزشی در ورزش کشورها و هیاتحضور فعال فدراسیون

 ۱1 191/۵ ۱1/۱ 41/2 ورزشی در خصوص توسعه پایدار هایباشگاه گرایی ایحرفه

 1۱ 2۱1/۵ ۵9/۱ 62/2 های ورزشیمنعطف وزارت ورزش و جوانان و سایر سازمان ساختاری

ای به نهادهای های فنی و مشاورهمالی و اعتباری و اعطای کمک هایو مشوق تسهیلات ارائه

 زیستی سازی فرهنگ محیطفعال در زمینه نهادینه ورزشی

۰4/2 1۰/۱ 2۰۱/۵ 16 

 11 219/۵ ۱9/۱ 4۱/2 در عرصه ورزشی زیستیمحیطجامعه از طرح مسائل  ادافر استقبال

-بین و ملی سالانه همایش و گردهمایی تبلیغاتی، برگزاری تیزرهای از طریق رسانیاطلاع

 المللی

8۵/2 99/۵ 14۵/۵ 6 

 11 642/۵ ۱4/۱ ۰8/2 زیست( یجاد ساختار سازمانی )کمیته محیطا

 1۵ 2۱6/۵ ۱1/۱ 11/2 در ورزش زیستیمحیطهای عالیتف رسانی اطلاع جامع نظام

 ۱۰ 2۵6/۵ ۱9/۱ 9۱/2 ثیر صداوسیماتاً

 ۱2 2۵1/۵ ۵8/۱ ۰1/2 های نوشتاریثیر رسانهتاً

 1 112/۵ ۵8/۱ 9۰/2 های دیداری و شنیداریثیر  رسانهتاً

 ۱ 1۱8/۵ 91/۵ 1۱/6 ثیر فضای مجازیتاً
های تحقیقمأخذ: یافته 

 

 بارتلت و آزمون کرویت KMOایج آماره نت -3جدول 

 مقدار  آزمون

Kaiser – Meyer - Olkin  944/۵ 

 بارتلت کرویت

 ۱۰/9119  مقدار آماره محاسباتی

 62۰  درجه آزادی

 ۵۵/۵  سطح معنی داری
 های تحقیقمأخذ: یافته                                                  
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عوامل مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ محیط زیستی در ورزش تحلیل عاملی -4جدول

 هامؤلفه عامل
بار 

 عامل

مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریانس

 درصد

واریانس 

 تجمعی

 انگیزشی

 حمایتی

زیستی در ورزش سازی فرهنگ محیطهای دیداری و شنیداری در خصوص نهادینهثیر رسانهتاً

 کشور
169/۵ ۱۱/4 24/1۵ 24/1۵ 

 

  

 111/۵ زیستی در ورزش کشورسازی فرهنگ محیطدر خصوص نهادینه اوسیماثیر صدتاً

  

 

 4۰9/۵ زیستی در ورزش کشورسازی فرهنگ محیطهای نوشتاری در خصوص نهادینهثیر رسانهتاً

 4۰1/۵ المللی بین و ملی سالانه همایش و گردهمایی تبلیغاتی، برگزاری تیزرهای از طریق رسانیاطلاع

 464/۵ زیستی در ورزش کشورسازی فرهنگ محیطثیر فضای مجازی در خصوص نهادینهتاً

ای به نهادهای های فنی و مشاورهکمکو اعتباری و اعطای  مالی هایو مشوق تسهیلات ارائه

 زیستی سازی فرهنگ محیطنهادینهفعال در زمینه  ورزشی
46۱/۵ 

 422/۵ ر بخش ورزش کشورفرهنگ سازی و آموزش نیروی انسانی د

 ۰81/۵ در ورزش زیستیمحیطهای فعالیت رسانی اطلاع جامع نظام

زیستی سازی فرهنگ محیطهای ورزشی در خصوص نهادینهها و هیاتحضور فعال فدراسیون

 در ورزش کشور
۰44/۵ 

 ۰۱4/۵ در عرصه ورزشی زیستیمحیطجامعه از طرح مسائل  افراد استقبال

حکومتی 

 مدیریتی

ر ورزش دزیستی نهادینه سازی فرهنگ محیطی ریزی صحیح، دقیق و علمی برای توسعهبرنامه

 کشور
162/۵ 

4 ۵1/1۵ 29/6۵ 

 1۱۱/۵ زیستی در ورزش کشورسب برای نهادینه سازی فرهنگ محیطپیش بینی بودجه منا

رات ورزش، کمیته ملی المپیک، های ورزش )وزکلیه بخش زیستیمحیطهم افزایی اقدامات 

 ادارات کل ورزش، فدراسیونها و غیره( در یک فرآیند سیستمی
491/۵ 

 489/۵ در مدیران ورزشی زیستیمحیطارتقاء مهارت مدیریت 

 412/۵ زیستیفرهنگ محیطآشنایی مدیران و مسئولین ورزش کشور با 

 ۰19/۵ با اهداف توسعه پایدار همسو کردن دیدگاه مدیران و کارکنان ورزشی

 411/۵ های ورزشیمنعطف وزارت ورزش و جوانان و سایر سازمان ساختار

 461/۵ ورزشی در خصوص توسعه پایدار هایباشگاه گرایی ایحرفه

ت زیسو جوانان توسط سازمان حفاظت محیطکنترل و نظارت بر فعالیت ورزشی وزارت ورزش 

 کشور
46۱/۵ 

 فرهنگی

 اجتماعی

 11۵/۵ زیست و حفاظت از آنمردم نسبت به اهمیت محیط دیدگاه

88/2 9۰/۱1 26/۰2 

 1۱4/۵ زیست سالم و پایدارطتمایل مردم به محی و علاقه

 ۰84/۵ زیست و حفظ آناطلاع رسانی نسبت به اهمیت محیط

 ۰44/۵ زیست-د مناسب با فعالین عرصه حفظ محیطبرخور

 ۰۰۰/۵ زیست و حفظ آنمسئولین ورزش نسبت به اهمیت محیط دیدگاه

 سیاستی

 حمایتی

 199/۵ زیست و ورزش در کشورهای روشن در مورد محیطویه، اتخاذ استراتژی و ایجاد رسیاستگذاری

49/2 21/۱1 44/4۰ 

ورزش در زیستی -نهادینه سازی فرهنگ محیطحمایت سیاسی مسئولان کشور از مباحث 

 کشور
11۰/۵ 

 129/۵ زیستی در ورزشاخلاق محیط جامع تدوین نظام

 486/۵ توسعه معیارهای اخلاق پهلوانی در ورزش

های تحقیقمأخذ: یافته
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  بحث 
سازی، استمرار و فراگیری آن در جامعه از آنجا که نهادینه

 هایها و مؤلفهمستلزم شناسایی و درنظر گرفتن زمینه

ل عوام ی حاضر شناساییباشد، در مطالعهتبط با آن میمر

زیستی در ورزش سازی فرهنگ محیطمؤثر بر نهادینه

دست آمده این کشور مدنظر قرار گرفت. طبق نتایج به

 -تی، حکومتیحمای -قالب چهار عامل انگیزشیعوامل در 

حمایتی  -اجتماعی و سیاستی -مدیریتی، فرهنگی

عوامل شناسایی شده عامل  شناسایی شدند. در میان

 سازیبیشترین سهم را در نهادینه حمایتی -انگیزشی

 اگرزیستی در ورزش، به خود اختصاص داد. فرهنگ محیط

زیستی در سازی فرهنگ محیطدر نهادینه چه نقش رسانه

ورزش به طور خاص در مطالعات پیشین مدنظر قرار نگرفته 

 رتأثیی حاکی از است، با این حال نتایج مطالعات بسیار

 د.باشنگرش و انگیزش افراد می برگروهی  هایرسانه مثبت

های های جمعی به مثابه بزرگراهرسانهای که به گونه

اطلاعاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار بر افکار عمومی نقش 

رسانی، گفتمان سازی، آموزش، مهمی در فرایند اطلاع

دارند  امعهسازی ورزشی در جمشارکت اجتماعی و فرهنگ

ر ی نیز بیانگنتایج این مطالعه .(۱291)خالدیان و همکاران، 

های دیداری و شنیداری به ویژه توجه رسانهتأثیر قابل

-سازی پیرامون محیطصداوسیما در آموزش و فرهنگ

یری گتوان با بهرهبر این اساس میباشد. زیست و ورزش می

سازی و تبلیغات مطلوب ها و برنامهظرفیت رسانه از

سازی سازی، در جهت نهادینهپیرامون آموزش و فرهنگ

زیستی در ورزش کشور، گام برداشت. با این فرهنگ محیط

رسانی و تبلیغات گیری از فضای اطلاعحال ضمن بهره

رسانی از اطلاعپیرامون رویدادهای ورزشی و توجه به 

 همایش و گردهماییتبلیغاتی، برگزاری  تیزرهای طریق

زی و تأثیر فضای مجا نباید از نقش المللی،بین و ملی سالانه

 حفظجهت  نگرش افکار عمومی و ایجاد انگیزهدر تغییر 

ر د زیستیهای محیطلودگیآپرهیز از ایجاد زیست و محیط

راستا با نتایج هم های ورزشی غافل شد.طی فعالیت

 & Dingle & Mallen, 2017, Dingle) یمطالعه

Mallen,  2020; Graham et al., 2018بوژمهرانی و  ؛

های یافته (،۱291؛ اختیاری و همکاران، ۱296رضوی، 

های نقش تأثیرگذار فعالیتی حاضر حاکی از مطالعه

 در زیستیمحیط فرهنگ توسعه آموزشی و پژوهشی در

های ورزشی به ویژه باشد. از سویی دیگر فعالیتورزش، می

ی های مبتنی بر طبیعت، با فراهم کردن زمینهورزش

 توجهی در آموزشدگیری تجربی و موقعیتی، نقش قابلیا

 Rosa) تخواهند داش زیستیمحیط هاییکسب آگاه و

& Carvalhinho, 2012.)  با توجه به اهمیت بر این اساس

سازی و آموزش نیروی انسانی در بخش ورزش  فرهنگ

 ،های اردوییبرگزاری برنامه کشور از طریق اقداماتی مانند

طبیعت گردی و کوهپیمایی برای دانش آموزان و آموزش 

دها ازیستی از طریق رویدسواد محیط ترویج ،هاعملی به آن

افزایش ی آموزش و زمینه توانهای ورزشی، میو فعالیت

 را فراهم نمود.جوان  نسل نوجوان وزیستی محیطآگاهی 

محیط های فعالیت رسانیاطلاع جامع در این راستا نظام

 برای  زیستیمحیطرسانی اطلاعدر ورزش و زیستی 

 پیرامون برگزاری رویدادهای مختلف، به عنوانریزی برنامه

 ها و حضور فعال فدراسیوننیازهای مهم یکی از پی

 جامعه از این رویدادها، افراد های ورزشی و استقبالتهیاً

 ضرورت دارد.

-کمکو اعتباری و اعطای  مالی هایو مشوق تسهیلات ارائه

فعال در زمینه  ای به نهادهای ورزشیهای فنی و مشاوره

مله رهکارهای زیستی نیز از جسازی فرهنگ محیطنهادینه

 زیست و ورزش وارتقاء اهداف محیط یمؤثر در زمینه

از طرف دیگر ساختار باشد. زمینه می همسو کردن آنها

مدیریتی کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان  -حکومتی

-آوردن زمینه فراهمو بازوان اجرایی آن در سطح کشور، با 

تی محیط زیسلحاظ نمودن مفاهیم  شرایطی همچون و ها

-اختصاص بودجه به، های کلی ورزشمشیدر تدوین خط

اجرای زیست و های حفاظت از محیطویژه برای فعالیت

، سازمان حفاظت محیط زیست بانامه همکاری موافقت

دن رفتارهای ش پایداری و فراگیر ثبات، نقش بسزایی در

به عنوان زیست دارند. از این رو، مطلوب مرتبط با محیط

-و تأثیرگذار در طراحی و اجرای برنامه کنندهنظام هدایت 

زیست و ورزش کشور بایستی های فرهنگی مرتبط با محیط

ه نهادینی ریزی صحیح، دقیق و علمی برای توسعهبرنامه

در ورزش کشور را مدنظر قرار زیستی طسازی فرهنگ محی
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ه سب برای نهادیندهند. در این راستا پیش بینی بودجه منا

هم افزایی زیستی در ورزش کشور، محیطسازی فرهنگ 

 کلیه  زیستیمحیطاقدامات 

های ورزش )وزرات ورزش، کمیته ملی المپیک، بخش

ها و غیره( در یک فرآیند ادارات کل ورزش، فدراسیون

 در مدیرانزیستی محیطسیستمی، ارتقاء مهارت مدیریت 

گ فرهنولین ورزش کشور با ؤورزشی، آشنایی مدیران و مس

همسو کردن دیدگاه مدیران و کارکنان زیستی، محیط

ورزشی با اهداف توسعه پایدار، ساختار منعطف وزارت 

 گراییایهای ورزشی، حرفهورزش و جوانان و سایر سازمان

ورزشی در خصوص توسعه پایدار و کنترل و  هایباشگاه

و جوانان توسط نظارت بر فعالیت ورزشی وزارت ورزش 

زیست کشور، از اهم اقدامات سازمان حفاظت محیط

 با( ۱296زهتابیان و همکاران )در این راستا  باشد.می

 سازیبهینه های رویداد ورزشی سبز،تأکید بر شاخص

 پایدار، اصلاح انرژی منابع از گیریبهره مصرف انرژی،

 و زیستمحیط مسائل تغذیه ورزشکاران با رعایت سیستم

مل و نقل را ح برای سیستم از سوخت سبز استفاده

 نیز( ۱291آیباغی اصفهانی و همکاران ) اند.نمودهپیشنهاد 

الگویی برای  سبز را به عنوان منابع انسانی مدیریت

 اند.ورزشی معرفی نموده هایدر سازمان پایداری

عامل فرهنگی و اجتماعی که در بسیاری از مطالعات 

اشاره  بدان (،۱291 ) اختیاری و همکارانپیشین نظیر 

سازی ده است، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نهادینهش

رفتن نظر گبا درباشد. زیستی در کشور میفرهنگی محیطی

مردم نسبت به  دیدگاهپروژه  یهاموضوع، ما روش نیا

تمایل مردم  و زیست و حفاظت از آن، علاقهطاهمیت محی

رسانی نسبت به زیست سالم و پایدار و اطلاعبه محیط

 هاییزیست و حفظ آن از اثرگذارترین مؤلفهیطاهمیت مح

 است که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در راستای بهبود

 و هاگذاریها اقدام گردد. با توجه به اینکه سیاستآن

 تحقق توسعه جهت انسانی مختلف جوامع هایریزیبرنامه

 فرهنگی ساختارهای شود کهمی پایدار صرفاً زمانی محقق

 بر نیاز،عامل و پیش ترینمهم عنوان هب لازم یآموزش و

آید )امینی و  وجود به دقیق و اصولییزی یک برنامه بنیاد

 حمایتی -عوامل سیاستی توان نقشنمی (،۱292مشاالهی، 

سازی فرهنگی نادیده گرفت. به عنوان مثال در را نهادینه

، ارتباط های المپیکی مانند؛ بازیبزرگ ورزش یدادهایرو

توسط عموم مردم و  ستیزطیها و محیباز یزبانیم نیب

این (. Sonnenfeld, 2015) شودیم جادیگذاران ا استیس

ر ی دستیزطیمح یگذاراستیس و تیریمدموضوع مصداق 

نقش حال،  نیبا ااست.  های ورزشیرابطه با فعالیت

 یدولت یهااستیو س یمحل و نهادهای ورزشی هاسازمان

به ندرت مورد مطالعه قرار  زیستو محیط با ورزشمرتبط 

با توجه به  (.Sapkota & Neupane, 2021) است گرفته

اد یج، اتخاذ استراتژی و اسیاستگذاری های پژوهشیافته

زیست و ورزش در کشور، های روشن در مورد محیطرویه

نهادینه سازی حمایت سیاسی مسئولان کشور از مباحث 

 جامع زش کشور، تدوین نظامدر ورفرهنگ محیط زیستی 

زیستی در ورزش، از اهم اقداماتی است که اخلاق محیط

زیست در سازی فرهنگ محیطباید در راستای نهادینه

در برخی از کشورها همچون  ورزش کشور، مد نظر قرار گیرد.

 یاجرا یبرا یابزار ضرور کیورزش به عنوان چین و اسپانیا 

دولت . شناخته شده است داریتوسعه پا 1۵2۵دستور کار 

سالم  نیاز اقدامات را تحت برنامه چ یانواع مختلف نیچ

مرتبط با  داریبه اهداف توسعه پا یابیدست یبرا 1۵2۵

 کرده است یمعرف یبدن تیورزش و فعال قیسلامت از طر

(Dai & Menhas, 2020 .) با در نظردولت اسپانیا نیز 

 تمشارک بر ه،نیزم نیدر ا یالمللنیب یهاهیگرفتن توص

میتصم یارتقادر  نفعان،یذ ریو سا یمحل یهادولت

 نقش ورزش در توسعه پایدار وهای مرتبط با یریگ

 Campillo-Sánchez et) زیست تأکید نموده استمحیط

al., 2021.) ی حاضر به منظوردر مجموع بر اساس نتایج مطالعه 

 ازمل زیستی از طریق ورزش کشورسازی فرهنگ محیطنهادینه
-حکومتی»، «حمایتی -انگیزشی»است  نقش کلیه عوامل 

 در «حمایتی -سیاستی»و « اجتماعی -فرهنگی»، «مدیریتی
 مطالعات کمبود به با توجه تقابل با یکدیگر مدنظر قرار گیرند.

 ادبیات شدن ترغنی بهمطالعه  نیاست که ا دیامزمینه  این در
 هایپژوهش نجاما برای را هاییسرخط و نموده داخلی کمك

رود نتایج چنین انتظار می. همدهد قرار اختیار پژوهشگران در آتی
 زیست و ورزش در سطوحکلیه فعالین محیطپژوهش یاری رسان 

 .ورزش باشد در پایدار توسعه مختلف در جهت ارتقای
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 منابع
حسینی  و حسنی، ع. ؛آیباغی اصفهانی، س. .۱

 سبز؛ انسانی منابع مدیریت .1331 .ر.س .انی

ورزشی  هایسازمان در پایداری برای الگویی

 استان جوانان و ورزش کل اداره :مطالعه )مورد

 انسانی منابع مدیریت نشریه .شمالی( خراسان

تا  2۵9 اتحصف، 1، شماره ۰ دورهورزش،  در

218. 

شعبانی مقدم،  و عیدی، ح. ؛اختیاری، ن. .1

تبیین مدل عوامل اثرگذار بر توسعۀ  .1331 .ک

 هایپژوهش .گ محیط زیست در ورزشفرهن

، 1 شماره ،1دوره ورزشی،  مدیریت در کاربردی

 .41تا  ۰1 :صفحات، 14پیاپی 

 .1331پور، ع. حجی و اسدی دستجردی، ح. .2

 اماکن محیطیزیست-بهداشتی تحلیل وضعیت

 فعالیت در مشارکت آن با میزان رابطۀ و ورزشی

 مدیریت .خراسان هایاستان شهروندان بدنی

 .82تا  1۱ :صفحات ،۱ شماره ،9 ورزشی، دوره

 جایگاه .1333 ماشاالهی، ز. و امینی، م. .6

 درسی کتب در زیست محیط آموزش مغفول

 اجتماعی تعلیمات و کتب علوم موردی؛ )مطالعه

 دانشگاه تربیتی علوم یمجله .راهنمایی( مقطع

 صفحات ،1 شماره ،4 اهواز، دوره چمران شهید

 .۰9تا  18

 .1334. م. حرضوی،  و رانی، س.بوژمه .۰

 در محیطی زیست فرهنگ توسعه راهکارهای

پژوهشی مطالعات  ورزش، فصلنامه علمی

، 19، شماره ۱6راهبردی ورزش و جوانان، دوره 

 .۱61تا  ۱19 صفحات

و  .صمدی، م.؛ ؛ مصطفایی، ف.خالدیان، م .4

نقش رسانه های جمعی در  .1332. ، فکیا

تربیتی و  . فصلنامه علومتوسعه ورزش

روانشناسی مدیریت ارتباطات در رسانه های 

 68 صفحات، 1، شماره ۱ورزشی)علمی(، دوره 

 .۰۰تا 

پاشایی، س.  و عبدوی، ف. . ر.؛ خدادادی، م .1

-سازی ساختاری در تبیین مؤلفهمدل .1331

های توسعۀ پایدار اماکن ورزشی بر محیط 

 مدیریت کاربردی در هایشهری، پژوهش

تا  ۱۱2 صفحات، 2شمارة  هفتم،ورزشی، سال 

۱1۰. 

 .1334. . عقره، م . وشجیع، ر ؛زهتابیان، ن. .8

 هایشاخص مورد در شده انجام مطالعات مرور

 سبز، مجموعه مقالات اولین رویداد ورزشی

ورزشی،  مدیریت علمی انجمن ملی همایش

 طباطبائی. علامه تهران: دانشگاه

علیدوست قهفرخی، ا.  ؛سلطان حسینی، م. .9

اثرات  بررسی راهکارهای .1333. اراهانی، ف

 شهر ورزشی اماکن ترافیکی و زیست محیطی

 مدیریت مطالعات .آن شهری بر محیط یزد

 .2۵تا  ۱۰ صفحات،  24ورزشی، شماره

 کردن نهادى .1311 ف. تیرانى،سلطانی .۱۵

 اول، تهران: موسسه سازمان، چاپ در نوآورى

 فرهنگی رسا. خدمات

 و .ب، آبادی سینح ؛.ک، مقدم شعبانی .۱۱

ولیت زیست ؤارتقای مس .1331. ن، اختیاری

دومین کنفرانس ، محیطی در رویدادهای ورزشی

 ،های کاربردی در تربیت بدنیالمللی پژوهشبین

 علوم ورزشی و قهرمانی

شناسی،  جامعه . مبانی1311کوئن، ب.  .۱1

اول،  فاضل، چاپ رضا و توسلى غلامعباس ترجمه

 تهران: نشر سمت.

 .1332کمالی، ی.  ح. ر. ومحمدی، ملک .۱2

توسعه  گذارىسیاست سازىنهادینه تحلیل

 براى مدلى ارائه و موانع ایران: بررسى پایدار در

، 1، شماره 14 فرآیند مدیریت توسعه، دوره .آن

 .۱84تا  ۱4۱ صفحات، 86پیاپی 

-اولویت .1334 م.جلالی فراهانی، و ناصح، م.  .۱6

 مشی خط طراحی در اجتماعی فرهنگی های

 علمی انجمن ملی همایش اولین .ملی ورزش
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Abstract 
This study aimed to identify the factors affecting the institutionalization of environmental culture in 

sports in a combined (sequential-exploratory) method, in two qualitative and quantitative steps. In the 

first step, to identify the factors affecting the institutionalization of environmental culture in sports, a 

qualitative method was used. The study population in the qualitative section consisted of experts in 

the field of sports and the environment (experts of specialized committees on sports and the 

environment in sports federations, the National Olympic Committee, and the Environmental Protection 

Organization) who used purposive sampling method of 25 Samples were studied. Data were collected 

through semi-structured individual interviews until data saturation was reached. Analysis of field 

interviews was performed using the content analysis method with an inductive approach.In the second 

step (quantitative approach), the effect of various factors on the institutionalization of environmental 

culture in sport was evaluated. The statistical population consisted of a small number of government 

employees, university professors, students, and other professions related to sports and the environment. 

Using simple random sampling, 412 of them were selected as the statistical sample. The data collection 

tool was a researcher-made questionnaire based on the results of the qualitative section. The content 

validity of the questionnaire was performed by expert assessors in the current field of study and also, 

its stability was confirmed using Cronbach’s Alpha (0.7≤α). Four factors, motivational-supportive, 

government-managerial, cultural-social, and policy-supportive, were extracted from analyzing the 

database on the Exploratory Factor Analysis method which supports 65.66% of the variance in the 

institutionalization of environmental culture in Sports in Iran. The media’s impact on public opinion 

about environmental culture especially in Sports due to its power of informing and building discourse 

in society cannot be neglected. 
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